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INTRODUCTIE

Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie en instructies om de Weight Angel te installeren en

te gebruiken. Deze handleiding dient bewaard te worden op een plaats waar het toegankelijk is

voor de gebruiker van de Weight Angel.

Wanneer u vragen heeft over de Weight Angel of deze handleiding raadpleeg dan de website

van Bettersafe International www.bettersafeinternational.com. Continue verbetering en

vooruitgang van de Weight Angel kunnen tot veranderingen in het product geleid hebben

zonder dat deze opgenomen zijn in de handleiding. Raadpleeg de website, dan heeft u altijd

de meest recente informatie paraat.

Verdere informatie over het gebruik van de Weight Angel kunt u krijgen in de vorm van

trainingsmateriaal en gebruikerstrainingen. Eventuele vragen hierover kunt u stellen via

info@bettersafeinternational.com

KLANTENSERVICE

Voor vragen over het gebruik, het keuren en reparatie van de Weight Angel kunt u conact

opnemen met Bettersafe International. Ook voor meer informatie neem contact op met onze

klantenservice.

info@bettersafeinternational.com www.bettersafeinternational.com

UK   + 44 (0) 1260 217 437 NETHERLANDS + 31(0) 183 820 280

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Installeer de Weight Angel alleen wanneer u de handleiding heeft gelezen en begrepen, u de

veiligheidsmaatregelen heeft gevolgd en u geautoriseerd bent door Bettersafe International.

• Het niet volgen van de instructies en de waarschuwingen of het ondeugdelijk gebruiken van

de Weight Angel kan leiden tot een (noodlottig) arbeidsongeval.

• Wijzig de Weight Angel niet.

• De Weight Angel mag niet gebruikt worden buiten de grenzen die gesteld zijn in deze

handleiding of voor andere doeleinden dan waarvoor het anker is bedoeld.

• Het gebruik en onderhoud van de Weight Angel moet voldoen aan de veiligheidswetten van

het land waar het anker wordt gebruikt.

• Installateurs en gebruikers van de Weight Angel moeten competent zijn en goed getraind zijn.

• Een volledig valharnas is het enige acceptabele harnas dat gebruikt kan worden in

combinatie met de Weight Angel

• Gebruikers moeten een check uitvoeren voordat de Weight Angel gebruikt wordt.

• Het is essentieel voor de veiligheid dat de Weight Angel direct buiten werking gesteld wordt

wanneer er enige twijfel is over de betrouwbaarheid van de Weight Angel.

• Verwijder geen labels van de Weight Angel.

• De Weight Angel waarborgt de veiligheid van twee personen

• Er moet een reddingsplan opgesteld/aanwezig zijn dat in werking treedt wanneer er zich

calmiteiten voordoen tijdens het werk.



INSTALLATIE VOORWAARDEN

Voor de Weight Angel gelden de volgende voorwaarden:

1. Valbeveiliging voor 2 gebruikers

2. Maximale hellingsgraad van de ondergrond is 5 graden

3. Dakmaterialen

i. Eenlaagse membranen

ii. Bitumen met stenen overlaag

iii. Bitumen

iv. Betonnen daken

4. Weer

i. De Weight Angel is getest bij nat weer

ii. De Weight Angel is getest bij droog weer

GEBRUIKERSNOTITIES

1. De Weight Angel is te gebruiken in combinatie met de volgende producten

i. Een harnas dat gekeurd is op EN361

ii. Een valblok dat gekeurd is op EN360 en getest is op scherpe randen

iii. Een vallijn die gekeurd is op EN353

iv. Een horizontale leeflijn die voldoet aan EN795 Klasse C

v. Reddingsmateriaal en afdalingsapparaten die voldoen aan de EN

normen.

2. De Weight Angel mag gebruikt worden door maximaal 2 personen

tegelijkertijd

3. De gebruiker moet oppassen met het gebruik van haken en karabijnhaken.

Deze haken mogen niet aan elkaar gehaakt worden waardoor een 'roll-out'

mogelijk is. Een haak met schroefssluiting wordt geadviseerd.

4. De installatie moet gedaan worden door middel van het volgen van deze

handleiding voordat het anker gebruikt wordt.



INSTALLATIE

Leg de rubberen matten (WA 005) neer zoals in EN795 Klasse E

Plaats de M16 montage set (WA 001) door de onderkant van het gerecyclede 

plastic gewicht

Plaats de gewichten op de rubber mat

Herhaal instructie 2 voor de volgende 3 gewichten en positioneer deze op de 

rubber mat zoals hierboven te zien is.



INSTALLATIE

Plaats de voorgemonteerde gekruisde platen en palen op de top. Zorg ervoor dat 

de gewichten correct zijn uitgelijnd.

Verwijder de voorgemonteerde platen en palen.

Plaats de volgende laag van gewichten bovenop de vorige gewichten.

Herhaal instructie 5 & 6.



INSTALLATIE

Plaats de volgende laag van gewichten bovenop de vorige gewichten.

Plaats de voorgemonteerde platen en palen op de basis met de M16 Dome hex 

set (WA 001)

De Weight Angel is klaar voor gebruik volgens EN 795 Klasse E
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